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Пріоритетні напрями діяльності 

управління культури і туризму: 

 
- забезпечення культурного фронту у боротьбі за свободу і незалежність України в умовах 

війни проти російських окупантів; 

- арт-терапія для мешканців громади та внутрішніх переселенців, дітей та дорослих, 

захисників та захисниць; 

- реалізація програм загальнодержавного, обласного та загальноміського характеру;  

- популяризація української культури: музики, театру, кіно, літератури, образотворчого 

мистецтва, зокрема висвітлення маловідомих сторінок її історії. Оновлення фондів бібліотек 

україномовними виданнями; 

-  збереження культурно-духовної спадщини громади: охорона, паспортизація пам’яток та 

об’єктів, їх популяризація; 

- підтримка та розвиток професійного та аматорського мистецтва, запровадження сучасних 

інноваційних культурних проєктів, мотивація професійних митців щодо створення 

конкурентоспроможного культурного продукту; 

- забезпечення якості початкової мистецької освіти із застосуванням різних форм її здобуття, 

сучасних технологій та освітніх програм; 

- удосконалення фахової майстерності викладачів мистецьких шкіл та працівників культури, 

розвиток співпраці з інституціями післядипломної освіти, центрами підвищення кваліфікації; 

- промоція креативних індустрій та підвищення обізнаності про них серед мешканців 

громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*У зв’язку з роботою закладів культури в умовах воєнного стану засідання колегії та художньої 

ради управління відбуваються за потребою.  

*Управління культури і туризму залишає за собою право позапланової перевірки роботи закладів 

протягом року. 
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Фестивалі,  конкурси, акції у місті Хмельницькому 

 
 

ІV Міський конкурс творів образотворчого мистецтва «Рідна мова калинова» 

лютий  

школа мистецтв 

Мистецький проєкт «Молода еліта міста» 

лютий-квітень, вересень 

МКП «Хмельницький міський моно-театр «Кут» 

 

  

Всеукраїнський фестиваль патріотичної пісні «Ми – українці!» 

18 лютого 

управління культури і туризму 

Білий І.Б. 

 

ІІІ Міський конкурс читців «Квітка Прометея» 

22 лютого 

міський будинок культури 

 

Міська культурно-просвітницька акція «Прийди зі своїм «Кобзарем» 

березень 

школа мистецтв 

 

ХХV Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» 

квітень 

управління культури і туризму 

моно-театр «Кут» 

 

Великодній ярмарок. Цикл великодніх майстер-класів та виставок 

8 -25 квітня 

управління культури і туризму 

мистецькі школи 

клубні заклади  

 

Танцювальний марафон «Танцюй з Україною в серці», присвячений Всесвітньому дню танцю 

28 квітня 

міський будинок культури 

 

ІІІ міський конкурс учнівських робіт «Диво-птах і диво-звір» 

березень- квітень 

художня школа 

 

IV Всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт «Портрет моєї матусі» 

10 травня 

школа мистецтв «Райдуга» 

 

ІІІ Всеукраїнський конкурс «Слава Героям!» 

квітень-травень 

художня школа 

 

Весняний етнофестиваль гаївок  «Ладовиці»   

20 травня                                        школа мистецтв «Заріччя» 

            ГО «Відродження традицій Поділля» 
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ІІІ міський  конкурс піаністів – учнів мистецьких шкіл  «Хмельницький PIANO-FEST»    

12-13 травня  

музична школа №1 імені М.Мозгового 

 

Відкритий  міський конкурс  струнно-смичкових ансамблів  

травень  

школа мистецтв «Озерна» 

 

Всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних театральних колективів «Мельпомена FEST» 

травень  

школа мистецтв 

 

Всеукраїнський конкурс творчих колективів викладачів мистецьких шкіл «Музична палітра»  

16-17 червня 

школа мистецтв «Райдуга» 

 

VI Відкритий фестиваль хорової музики «Співоча асамблея» 

23-25 червня 

муніципальний академічний камерний хор 

 

Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Лідер читання-2023» 

21 червня 

централізована бібліотечна система 

 

Міський фестиваль аматорських колективів старостинських округів Хмельницької територіальної 

громади, мікрорайонів Лезнево та Книжківці 

липень 

центри культури і дозвілля старостинських округів 

Клуб «Книжківці» 

 

Міський літературний фестиваль «Слово єднає» 

11-23 вересня  

централізована бібліотечна система 

 

Всеукраїнський фестиваль аматорського театру «АКТ Третій» 

6-8 жовтня 

міський будинок культури 

 

І міський конкурс мистецьких ідей «Колекція педагогічної майстерності» 

жовтень-грудень 

управління культури і туризму 

школа мистецтв 

Міська інтелектуальна гра «Європа – це ми» 

листопад 

центр національного виховання учнівської молоді  

                  

Міський конкурс української народної іграшки та різдвяно-новорічної атрибутики «Різдвяна 

феєрія» 

грудень 

управління культури і туризму 

школа мистецтв «Озерна» 

 

Благодійна мистецька акція «Діти – для дітей»: вистава «Святий Миколаю, приходь до нас з Раю» 

грудень 

школа мистецтв 
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Заходи з нагоди державних, професійних свят,  

пам‘ятних дат та ювілеїв 

 

Січень 

 
Новорічно-різдвяні заходи  

 

 

7-8  січня 

 

управління культури і туризму 

заклади культури міста 

 

Міжнародний мистецький флешмоб 

«Museum Selfie Day - 2023» 

 

18 січня  Музей-студія фотомистецтва 

Заходи з нагоди Дня Соборності 

України  

 

20-22 січня Заклади культури 

Концерт «Подарую сонце» з 

учасником телешоу «Україна має 

талант» Олександром Квартою в 

обласній філармонії 

 

24 січня Академічний муніципальний естрадно-

духовий оркестр 

Цикл культурно-просвітницьких 

заходів до річниці бою під Крутами  

 

27-29 січня  Заклади культури міста 

Цикл творчих вечорів з історії 

української музичної культури 

січень-грудень Управління культури і туризму 

Муніципальні колективи 

Мистецькі школи  

Творчі зустрічі (майстер-класи) з 

видатними випускниками ХМШ №1 

ім. М. Мозгового 

 

січень-грудень Музична школа №1 імені М.Мозгового 

Цикл заходів щодо презентації 

креативних індустрій у місті 

Хмельницькому 

січень-грудень Клубні заклади 

Музей історії міста  

ТІЦ 

 

Лютий 

 
Презентація літературно-

краєзнавчого збірника Ніни  

Качеровської «Коли  були  ми 

чумаками» 

 

лютий Музей історії міста 

Майстер-клас «Листівка» до свята 

Стрітення Господнього  

 

14 лютого  Школа іконопису «Нікош» 

Цикл просвітницьких заходів, 

приурочених до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

 

14-20 лютого Заклади культури 

Поетично-пластична композиція « Ми 

– нація! Ми – сила! Ми – народ» в 

облмуздрамтеатрі імені 

М.Старицького 

 

20 лютого Центр національного виховання 

учнівської молоді 

Відкриття виставки фотографії з 

нагоди Дня Героїв Небесної Сотні 

 

20 лютого Музей-студія фотомистецтва 
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Покладання квітів до пам’ятника  

Героям Небесної Сотні 

 

20 лютого Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Літературно-мистецьке свято 

«Співаємо про Україну» до дня рідної 

мови 

22 лютого Школа мистецтв «Райдуга» 

Централізована бібліотечна система 

Цикл лекцій – тренінгів у рамках 

роботи мовознавчого об’єднання з 

вивчення та вдосконалення 

української  «Розмовляй 

українською» 

лютий-грудень Центр національного виховання 

учнівської молоді 

Централізована бібліотечна система 

 

Березень 

 
Відкриття виставки фотографій 

Хмельницької обласної організації 

Національної спілки фотохудожників 

України. 

 

2 березня Музей-студія фотомистецтва 

Традиційне дійство зустрічі весни у 

парку культури та відпочинку імені 

М.Чекмана 

 

5 березня Центр національного виховання 

учнівської молоді 

заклади культури 

 

Концерт з нагоди Міжнародного дня 

прав жінок і миру 

 

5 березня Муніципальний академічний 

естрадно-духовий оркестр 

Міська культурно-просвітницька акція 

«Прийди зі своїм «Кобзарем», 

присвячена Дню народження та Дню 

пам’яті Т.Г. Шевченка 

 

9 березня Школа мистецтв 

Заходи на вшанування Т.Г.Шевченка. 

Покладання квітів до пам’ятника  

Кобзареві у сквері, що носить його 

ім’я, з нагоди 208 -ї річниці від дня 

народження  

 

9 березня Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Муніципальний академічний 

камерний хор 

 

День Національної Гвардії України 

спільно з ВЧ 30/53  

 

26 березня  Центр національного виховання 

учнівської молоді 

Всеукраїнський тиждень дитячого та 

юнацького читання «Читати, щоб бути 

в тренді» 

 

27 березня –  

02 квітня 

Централізована бібліотечна система 

Гастрольний тур: Хмельницький-

Чернігів-Київ-Хмельницький 

 

березень Муніципальний академічний 

естрадно-духовий оркестр 

Покладання вінків та квітів з нагоди 

79-ї річниці визволення міста 

Хмельницького від нацистських 

окупантів 

 

25 березня Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Заходи з нагоди Міжнародного  дня 

театру  

27 березня Моно-театр «Кут» 

Театр «Дзеркало» міського будинку 
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культури 

школа мистецтв 

Презентація краєзнавчого 

збірника В.Куфльовського 

 

березень Музей історії міста 

Презентація збірки хорових творів 

хмельницького композитора 

Станіслава Ярецького   

 

березень Академічний муніципальний 

камерний хор 

 

 

Квітень 

 
Ювілейний концерт учнів та 

колективів Хмельницької школи 

мистецтв «Райдуга» з нагоди 20-річчя 

від дня створення в облмуздрамтеатрі 

імені М.Старицького  

7 квітня Школа мистецтв «Райдуга» 

Покладання квітів до Братської могили 

військовополонених, приурочене  до 

Міжнародного дня визволення в’язнів 

фашистських концтаборів  

11 квітня Управління культури і туризму 

 

Цикли майстер-класів «Великодня 

писанка», «Великодні привітання»  

   

07-14 квітня Мистецькі школи 

Централізована бібліотечна система 

Клубні заклади 

Виставка ікон учнів школи «Ясний 

Великдень на землі» 

12 квітня Школа іконопису «Нікош» 

Концерт зразкового хору «Веснянка» 

школи мистецтв «Заріччя» в обласній 

філармонії 

 

26 квітня Школа мистецтв «Заріччя» 

Ювілейний концерт з нагоди 75-річчя 

від дня створення народного 

аматорського ансамблю народного 

танцю  «ВЕСЕЛКА» міського будинку 

культури в облмуздрамтеатрі імені 

М.Старицького 

 

29 квітня Міський будинок культури 

Мистецький марафон з української та 

зарубіжної музичної літератури 

«Musicа Ars 2023» 

 

квітень-травень Школа мистецтв 

Великодній концерт зразкового 

дитячого хору «Подільські солов’ї» в 

органній залі обласної філармонії 

20 квітня Музична школа №1 імені 

М.Мозгового 

Мистецька акція на підтримку ЗСУ на 

літніх майданчиках міста 

 

Квітень - 

вересень 

Академічний муніципальний 

естрадно-духовий оркестр 

Колектив мажореток «Альфа» 

Академічний муніципальний 
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камерний хор 

Творчі колективи закладів  

Концерти в рамках Пасхального 

хорового фестивалю в м. Шауляй, 

Литва 

 

квітень Академічний муніципальний 

камерний хор 

 

Гастрольний тур Хмельницький-

Вінниця-Житомир-Хмельницький 

  

квітень Муніципальний академічний 

естрадно-духовий оркестр 

 

Травень 

 
Відкриття виставки фотографій з 

нагоди Дня Матері 

 

11 травня Музей-студія фотомистецтва 

Покладання вінків і квітів, 

присвячені  76-й річниці Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні  

8 травня 

 

Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Центр національного виховання 

учнівської молоді  

 

Цикл заходів з нагоди Дня матері 

 

11-14  травня Заклади культури 

Покладання вінків та квітів до 

Міжнародного дня пам’яті жертв 

політичних репресій 

 

18 травня  Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

День відкритих дверей. Мистецький 

проект «Ніч в музеї». Виставка під 

відкритим небом з нагоди 

Міжнародного дня музеїв 

  

18 травня Музей-студія фотомистецтва 

 

Виставка під відкритим небом 

«Європейське обличчя мого міста» з 

нагоди Дня Європи 

 

20 травня Музей-студія фотомистецтва 

 

Вечір української інструментальної 

музики до Дня вишиванки 

 

19 травня Музична школа №1 імені 

М.Мозгового 

Арт-мюзик проєкт «Фокус на сучасне 

мистецтво» з нагоди Дня Європи 

 

21 травня Управління культури і туризму 

Заклади культури 

Шевченківські читання «Юнь шанує 

Кобзаря» (до 161-ї річниці 

перепоховання Т. Шевченка) 

 

22 травня Централізована бібліотечна система 

Патріотична акція «День героїв».  

Стріт-проект «Герої не вмирають!» 

23 травня Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Музей історії міста  

Музей-студія фотомистецтва 

Майстер-клас «Іконописний орнамент 

у техніці штампування» до свята 

Вознесіння Господнього 

  

25 травня Школа іконопису «Нікош» 

Цикл кінопоказів під відкритим небом 

у Мистецькому дворику музичної 

травень-вересень МКП «Кінотеатр імені Т.Шевченка» 
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школи №1 ім. М.Мозгового 

 

Мистецькі вечори під відкритим небом 

у «Мистецькому дворику»  

       

травень-вересень Музична школа №1 імені 

М.Мозгового 

Цикл виїзних заходів у старостинських 

округах громади «Візитівка мого села» 

травень-червень Централізована бібліотечна система 

Клубні заклади 

Муніципальні колективи 

ЦКД старостинських округів  

Цикл музично-дидактичних ігор для 

дітей «Терапія мистецтвом» 

травень - 

грудень 

Центр національного виховання 

учнівської молоді 

 

 

Червень 

 
Відкриття фотовиставки «Весняний 

Хмельницький-2021» онлайн 

 

1 червня  Музей-студія фотомистецтва 

Відкриття літніх бібліотечних 

майданчиків «Канікули з книгою»  

 

1 червня Централізована бібліотечна система 

Школа мистецтв «Райдуга» 

Концерт зразкового вокального 

ансамблю «Веселі нотки» (керівник 

Тетяна Килимник) «Дітям України – 

сонце, воля, мир!» до Дня захисту 

дітей у сквері імені С.Бандери 

 

1 червня  Мистецька школа «Заріччя» 

Дитячий бібліотечний табір 

«Книголенд» у бібліотеці №12 

 

5-26 червня Централізована бібліотечна система 

 

Концерт зразкового ансамблю 

скрипалів «Елегія» (керівник Тетяна 

Стан) та народного аматорського 

ансамблю викладачів «Експромт» 

(керівник Андрій Герасимюк) у сквері 

імені С.Бандери 

6 червня  Мистецька школа «Заріччя» 

Культурний пікнік «Khmelfamily», 

присвячений польській національній 

культурі  

 

червень Управління культури і туризму, 

центр національного виховання 

Великий ювілейний концерт 

академічного муніципального 

камерного  

 

червень Академічний муніципальний 

камерний хор 

Фаховий майстер-клас з хорового 

мистецтва від для академічного 

муніципального камерного хору 

 

червень Академічний муніципальний 

камерний хор 

Покладання вінків та квітів, 

приурочене Дню Скорботи і 

вшанування пам‘яті жертв війни в 

Україні на меморіалі «Вічний вогонь» 

 

22 червня Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Резиденція сучасного танцю 21-24 червня  Управління культури і туризму  

Школа мистецтв 
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Методичне об’єднання хореографів 

Таборування «Сила мистецтва» у селах 

Олешинського старостинського округу 

 

червень-серпень Центр культури та дозвілля 

Олешинського старостинського 

округу спільно з ГО «Сила нації» 

  

 

Липень 
Театралізоване дійство до свята Івана 

Купала – «КУПАЛЬСЬКА ІСТОРІЯ» 

 

6  липня Міський будинок культури 

 

Серпень 

 
Культурний пікнік «Khmelfamily», 

присвячений литовській національній 

культурі 

 

серпень Управління культури і туризму, центр 

національного виховання 

Культурно-просвітницькі заходи з 

нагоди   Дня Незалежності України 

 

20-24 серпня заклади культури міста   

 

Заходи з нагоди Дня  Державного 

Прапора України 

 

23 серпня управління культури і туризму 

заклади культури міста 

Урочистості та святковий концерт з 

нагоди Дня Незалежності України 

 

24 серпня управління культури і туризму 

міський будинок культури 

Виставка під відкритим небом до Дня 

Незалежності України 

 

24 серпня  Музей-студія фотомистецтва 

 

Вересень 

 
Відкриття виставки «Відродження 

української ікони Х-ХХ століть» 

 

20 вересня  Школа іконопису «Нікош» 

Покладання вінків та квітів з нагоди 

Дня партизанської слави на меморіалі 

«Військове кладовище» 

 

22 вересня Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

День міста Хмельницького 24-25 вересня Управління культури і туризму 

Заклади культури 

 

День туризму 

 

27 вересня МКП «ТІЦ» 

Урочистості з нагоди Всеукраїнського 

дня бібліотек  

 

30 вересня Централізована бібліотечна система 

   

Жовтень 

 
День відкритих дверей з нагоди 

Міжнародного дня людей похилого 

віку та Дня ветерана 

 

1 жовтня Музей-студія фотомистецтва 

Музей історії міста 
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Урочистості з нагоди Міжнародного 

дня музики  

 

1 жовтня Управління культури і туризму 

 

Декада правових знань 

 

1-10 жовтня Централізована бібліотечна система 

Майстер-клас «Оберіг для воїна» з 

нагоди свята Покрови Пресвятої 

Богородиці та Дня захисників та 

захисниць України  

 

13 жовтня Школа іконопису «Нікош» 

Культурно-просвітницькі заходи з 

нагоди Дня захисників та захисниць 

Вітчизни 

 

14 жовтня Міський будинок культури 

 

Відкриття виставки Міжнародного 

Салону художньої фотографії 

«Фотовернісаж на Покрову, 2023» 

 

12 жовтня Музей-студія фотомистецтва 

Тиждень інфомедійної грамотності 

 

23-29 жовтня Централізована бібліотечна система 

Покладання квітів та вінків з нагоди 

визволення України  від нацистських 

окупантів 

 

28 жовтня Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

Концерт з нагоди 30-річчя створення 

академічного муніципального 

естрадно-духового оркестру  

 

жовтень Академічний муніципальний естрадно-

духовий оркестр 

  

Листопад 

 
Заходи з нагоди Дня української 

писемності та мови 

 

05 – 09 листопада Централізована бібліотечна система 

Вечір української вокальної музики 

до Дня української мови та 

писемності  

9 листопада  

Урочистості з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного 

мистецтва 

 

9 листопада Управління культури і туризму 

 

Відкриття виставки фотографій з 

нагоди Дня Гідності та Свободи 

 

18 листопада Музей-студія фотомистецтва  

Цикл заходів до Дня Свободи та 

Гідності 

 

19-21 листопада Заклади культури 

Покладання квітів до пам’ятника 

Героям Небесної Сотні.  

 

21 листопада Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

 

Заходи, приурочені до Дня 

вшанування жертв голодомору 1932-

1933рр.  

 

24-25 листопада Заклади культури міста 
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Покладання квітів, композицій з 

колосків та свічок до пам‘ятника 

жертвам політичних репресій та 

голодомору «Янгол  Скорботи» 

 

26 листопада Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

 

 

Цикл заходів до 160-річчя від дня 

народження Ольги Кобилянської 

 

25-27 листопада Централізована бібліотечна система 

 

Грудень 

 
Відкриття виставки фотографії з 

нагоди Дня Збройних Сил України 

 

2 грудня Музей-студія фотомистецтва 

Відкриття Різдвяного ярмарку. 

Урочисте засвічення новорічних 

вогнів на головній ялинці міста. 

 

3 грудня                                                                                                             

Управління культури і туризму 

Міський будинок культури 

 

Цикл заходів до 160-річчя від дня 

народження Бориса Грінченка 

 

7-9  грудня Централізована бібліотечна система 

Вистава «Святий Миколаю, приходь 

до нас з Раю» в рамках благодійної 

мистецької акції «Діти – для дітей» 

 

12-18 грудня Школа мистецтв 

Різдвяний концерт зразкового 

дитячого хору «Подільські солов’ї» в 

органній залі обласної філармонії 

 

15 грудня 

 

Музична школа №1 імені 

М.Мозгового                                                                                       

Майстер-клас «Виготовлення 

святкової атрибутики» 

 
 

20  грудня Школа іконопису «Нікош» 

Різдвяний концерт «Молитва на 

Різдво» 

 

 20 грудня  Муніципальний академічний 

естрадно-духовий оркестр 

Відкриття виставки за підсумками 

конкурсу «Різдвяна феєрія» у 

виставковій залі художньої школи 

 

21 грудня Школа мистецтв «Озерна» 

Заходи Різдвяного ярмарку 

 

протягом грудня Заклади культури міста 
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Охорона культурної спадщини. Туризм 

 
1. Здійснення інвентаризації об’єктів культурної спадщини шляхом проведення постійного та 

періодичного моніторингу. 

протягом року 

Сектор охорони культурної  

спадщини і туризму 

 

2. Забезпечення технічної підтримки QR-кодів та моніторингу стану інформаційних табличок 

з QR-кодами на будівлях, що є пам’ятками та об’єктами культурної спадщини 

 раз у півріччя 

Сектор охорони культурної  

спадщини і туризму 

3. Вшанування видатних особистостей та історичних подій, шляхом спорудження пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дошок. 

Сектор охорони культурної  

спадщини і туризму 

Музей історії міста 

 

4. Забезпечення організації проведення паспортизації щойно виявлених об’єктів культурної 

спадщини 

 протягом року 

Сектор охорони культурної  

        спадщини і туризму 

 

5. Актуалізація переліку туристичної інфраструктури: заклади розміщення туристів, заклади 

громадського харчування тощо 

            протягом року 

Сектор охорони культурної  

        спадщини і туризму 

МКП «Туристично-інформаційний центр» 

 

6. Актуалізація даних щодо пам’яток та об’єктів культурної спадщини відповідно до наказів 

Міністерства культури та інформаційної політики України, Департаменту інформаційної 

діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації 

    протягом року 

                                 Сектор охорони культурної

      спадщини і туризму 

 

 

7. Наповнення цифрового каталогу пам’яток та об’єктів культурної спадщини 

    протягом року 

Сектор охорони культурної  

        спадщини і туризму 

 

8. Розробка інклюзивного екскурсійного маршруту та аудіогідів польською та українською    

мовами музеями міста 

   протягом року 

Сектор охорони культурної  

        спадщини і туризму 

МКП «Туристично-інформаційний центр» 

Музей – студія фотомистецтва 

Музей історії міста 
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9. Створення двомовного українсько-англійського аудіогіда «Говорять старовинні будівлі» 

протягом року 

Сектор охорони  

     культурної спадщини і туризму 

10. Розробка нових тематичних екскурсій містом та областю 

протягом року 

Сектор охорони  

     культурної спадщини і туризму 

МКП «Туристично-інформаційний центр» 

 

 

Робота з кадрами 

  
1. Забезпечити: 

1.1.  проведення щорічного оцінювання виконання особами місцевого самоврядування 

управління покладених на них обов‘язків і завдань відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2000 року №1922 

До 16 лютого 

Управління культури і туризму 

 

1.2. подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2022 

рік 

 до 1 квітня  

Управління культури і туризму 

 

1.3.  якісний набір учнів до мистецьких шкіл та запровадження різних форм організації навчання 

         червень-вересень 

Директори мистецьких шкіл 

1.4.  підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтва міста  на базі обласного науково-

методичного центру культури і мистецтва згідно із затвердженим планом-графіком 

         протягом року 

Директори закладів культури 

 

1.5. проведення перевірок роботи закладів культури, дотримання трудової дисципліни та 

правил внутрішнього розпорядку 

 протягом року 

Управління культури і туризму  

 

2.  Провести: 

-  практикуми, обміни досвідом, майстер-класи для викладачів з фахових дисциплін мистецьких 

шкіл міста в рамках роботи міжшкільних методичних об’єднань  

 Управління культури і туризму 

Директори мистецьких шкіл 

 

- організаційні заходи з визначення лауреатів міських премій імені Б.Хмельницького та 

М.Орловського, кращого працівника галузі у рейтингу «Кращий за професією», стипендіатів 

міської ради. 

протягом року 

Управління культури і туризму 

Директори закладів культури  

 

- щотижневі виробничі наради з керівниками закладів культури та мистецьких колективів 

протягом року 

Начальник управління 
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Фінансово-економічна діяльність, внутрішній контроль 

 
1. Забезпечити ефективне та цільове використання бюджетних коштів 

 протягом року 

Директори закладів культури  

 

2. Підбити підсумки фінансово-господарської діяльності закладів культури за 2022  рік 

 січень 

Директори закладів культури  

та муніципальних колективів 

 

 3. Прозвітувати про здійснення фінансово-господарської діяльності закладів  культури у 2022 

році на засіданнях балансових комісій 

лютий, березень 

Директори закладів культури  

та муніципальних колективів 

 

4. Забезпечити виконання планів надання платних послуг населенню.  

протягом року 

Директори закладів культури  

 

5. Провести капітальні ремонти на  визначених об’єктах галузі 

 протягом року  

                            Управління культур і  туризму  

Заклади культури 

  

6. Здійснити заходи з підготовки закладів культури до роботи в   осінньо-зимовий   період  

2023-2024 років     

   червень-вересень 

Директори закладів 

 

 7. Вжити заходів щодо економного споживання бюджетними  установами у   

 приміщеннях і на прилеглих територіях енергоносіїв відповідно до затверджених  

 лімітів  

 протягом року    

Директори закладів культури 

   

  8. Здійснювати заходи щодо забезпечення охорони праці, пожежної безпеки   

 об'єктів культури міста (за окремим планом)   

                   протягом року  

                              Управління культури і  туризму 

Директори закладів 

 

8. 9. 9.  Забезпечити проведення перевірок з фінансово-господарської діяльності  установ, об’їздів 

закладів на предмет готовності до роботи в осінньо-зимовий  період 

протягом року 

                              Управління культури і  туризму 

Централізована бухгалтерія закладів культури 

 

 

 

 

 


